
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 19 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ПРОВЕДЕНО НА 3 МАЙ 2012 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ:  проф. д-р Анелия Мингова - 

Представляващ ВСС  

 

ОТСЪСТВАТ: Георги Колев, Иван Колев, Нестор Несторов 

 

/Откриване на заседанието - 9,30 ч./ 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Добро утро! Откривам заседанието 

на Висшия съдебен съвет. Уважаеми колеги, преди да започнем 

днешното заседание ви предлагам с едноминутно мълчание да 

почетем  паметта на починал наш колега председател на Окръжен 

съд - съдия Иванчев, председател на Окръжен съд - София. 

Благодаря ви, колеги. 

По дневния ред и допълнителните точки имате ли 

предложения? 

Заповядайте, г-н Шопов! 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Оттеглям точка 50 от дневния ред. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Оттегляте точка 50. Благодаря Ви. 

Започваме. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т.т. 50 и 51. 



 2 

ІІ.  ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна 

точка: 

 

1. Справка относно броя разгледани сигнали и жалби от 

комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" към 

ВСС за месец април 2012 г. 

Внася: Комисия "Професионална етика и превенция на 

корупцията". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Избор на административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Котел. 

Колеги, комисията предлага на ВСС да приеме решение за 

провеждане на извънредно периодично атестиране на Силвия 

Стойнова Рандева - прокурор в Районна прокуратура - Котел и да й 

определим комплексна оценка от атестирането "много добра". 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА 

ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

 

1. ОТНОСНО: Избор на административен 

ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура-гр. 

Котел 

Кандидат: 

- Силвия Стойнова Рандева - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Котел и и.ф. административен ръководител-районен 

прокурор на Районна прокуратура-гр.Котел 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И: 

1.1. На основание § 129, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ 

бр. 32/19.04.2011 г.) ПРОВЕЖДА ИЗВЪНРЕДНО ПЕРИОДИЧНО 

АТЕСТИРАНЕ на Силвия Стойнова Рандева - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Котел. 

1.2. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Силвия Стойнова Рандева - прокурор в Районна прокуратура гр. 

Котел комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на избор за назначаване на длъжността 

"районен прокурор" на Районна прокуратура - Котел, в който да 

участва атестирания кандидат Силвия Рандева. С оглед на 

обстоятелството, че е единствен кандидат предлагам гласуването 

да бъде по електронен път. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да изслушаме кандидата. 

 

/В залата влиза Силвия Рандева/ 

СИЛВИЯ РАНДЕВА: Уважаеми членове на ВСС, 

кандидат съм за заемане на длъжността "административен 

ръководител - районен прокурор" на Районна прокуратура - Котел. В 

тази връзка ще изложа пред вас своята концепция за развитие на 

Районна прокуратура - Котел. В настоящото изложение ще се 

опитам да очертая основните цели и приоритети, както методите и 



 4 

средствата за тяхното реализиране в случай, че ми бъде гласувано 

вашето доверие. 

Мотивите ми за участие в конкурса са следните: целият 

ми професионален опит е в областта на наказателното 

правораздаване. На 20.10.2000 г. постъпих на длъжност 

"следовател" в ОСС - Сливен, на 1.4.2006 г. започнах работа като 

прокурор в Районна прокуратура - Котел, а с решение на ВСС от 

16.12.2011 г. до настоящия момент изпълнявам длъжността 

"административен ръководител - районен прокурор" на Районна 

прокуратура - Котел. През недългия период от време, през който 

изпълнявам тази длъжност се сблъсках с административната 

работа, като изготвих Годишния доклад за дейността на Районна 

прокуратура - Котел за миналата година. До настоящия момент 

нямам опит в ръководни длъжности и това ме мотивира да работя 

повече, да се усъвършенствам професионално, за да бъда добър 

ръководител на Районната прокуратура, за която кандидатствам. 

Считам, че ще запазя постигнатите добри резултати в работата на 

Районна прокуратура - Котел, като продължа да работя за 

развитието и усъвършенстването им, ще разчитам на личните си 

качества и професионалния опит. Създала съм много добри 

колегиални отношения с прокурорите и служителите от Районна 

прокуратура - Котел, както и много добри професионални контакти 

със съдиите, с прокурорите от Окръжна прокуратура - Сливен, с 

разследващите органи и контролните органи. Всичко това ми дава 

увереност, че ще се справя с изпълнението на отговорните задачи, 

които стоят пред административния ръководител, както и да 

спомогна за издигане на авторитета и доверието в органите на 

съдебната власт и в частност тези на Районна прокуратура - Котел. 
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Районна прокуратура - Котел е малка прокуратура, която 

обслужва района на община Котел, която включва 22 населени 

места, с население 19 390 жители, като основна група 

престъпления, които характеризират криминогенната обстановка са 

кражбите и незаконната сеч на дърва от горския фонд. Утвърдената 

щатна численост на магистратите е трима прокурори, като реално 

заети са две щатни бройки. Прокуратурата е кадрово обезпечена с 

четири броя служители. Създаден е добър психоклимат на спокойна 

и успешна работа между прокурорите и служителите, който намира 

израз във взаимно доверие, уважение, толерантност и 

разбирателство, и една от основните ми задачи е да запазя 

изградените отношения в колектива на Районна прокуратура - 

Котел. 

Основните принципи на управление ще бъдат следните: 

спазване на Конституцията на Република България, законите и 

актовете на Европейския съюз, реализиране на наказателната 

политика на държавата, професионализъм, безпристрастност, 

независимост на прокурорите, които вземат решенията си свободно 

по вътрешно убеждение и въз основа на събраните доказателства, 

защита правата на гражданите, справедливост и толерантност при 

работа на прокурорите и служителите, запазване на добрите 

практики при организация на прокуратурата, създадена от 

предходния административен ръководител, висок морал на 

прокурорите и спазване на етичните правила, като прокурорите 

трябва да спазват в и извън службата си такова поведение, което да 

отговаря на обществените … на тяхната  длъжност, да запазя 

постигнатите добри резултати в работата на Районна прокуратура - 

Котел, касаещо спазването на законите, на сроковете, 

своевременно предприемане на процесуални действия, с цел 
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обезпечаване на бърз, ефективен и справедлив наказателен 

процес, спазване на трудовата дисциплина, справедливо 

разпределение на преписките и делата между прокурорите в 

Районна прокуратура - Котел. /прекъсната от Теодора Нинова - 

това, което го четете го има в интернет, всичко е прочетено!/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Моля Ви, г-жо Нинова, да не 

прекъсвате кандидата. Ние това сме го прочели като концепция. 

Колеги, моля ви, запазете спокойствие да довърши колегата 

Рандева изложението си. 

СИЛВИЯ РАНДЕВА: В моята концепция съм представила 

основните насоки на бъдещата ми работа като административен 

ръководител и ако избрана от вас ще продължа за развитието на 

работата на Районна прокуратура - Котел, ще работя за постигане 

на по-високи резултати в работата за утвърждаване и запазване 

авторитета на Прокуратурата и на съдебната власт като се 

подчинявам на закона и на очакванията на обществото…/не се чува/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви. Колеги, имате ли 

въпроси към кандидата? Няма въпроси. 

/От  залата излиза Силвия Рандева/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Имате думата, колеги. Заповядайте, 

г-н Велчев! 

БОРИС ВЕЛЧЕВ: Уважаема г-жо Мингова, уважаеми 

колеги, ние сме улеснени от факта, че г-жа Рандева е единствен 

кандидат за районен прокурор на Котел, но ми се струва, че това не 

бива да бъде единствената причина, на която ние днес ще им 

дадем доверие, надявам се. Чета биографията й, аз не я познавам, 

но нейния практически цял трудов стаж е минал в органите на 

съдебната власт, видях становището на комисията по 

"Професионална етика", което е изключително в нейна полза, мисля 
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си, че един подобен избор би бил необходим и полезен за Районна 

прокуратура - Котел. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви. Има ли други 

изказвания? В такъв случай да пристъпим към гласуване. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

1.3. След проведеното електронно гласуване и при 

обявения   резултат:  с 21 /двадесет и един/ гласа "за", " против" 

няма, 1 "въздържал се",  на  основание  чл.  171  от  ЗСВ  

НАЗНАЧАВА Силвия Стойнова Рандева - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Котел и.ф. административен ръководител-районен 

прокурор на Районна прокуратура-гр.Котел с ранг „прокурор в ОП", 

на длъжността „ административен ръководител-районен 

прокурор" на Районна прокуратура-гр.Котел с ранг „прокурор в 

ОП" , с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблицата за определяне размерите на максималните основни 

месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, 

считано от датата на встъпване в длъжност. 

 

/В залата влиза Силвия Рандева/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Колега, ето резултата, виждате го на 

таблото. Избрана сте за административен ръководител. Честито! 

/От залата излиза Силвия Рандева/ 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да обобщите резултата, г-н Шопов. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги, в рамките на 

събеседването ВСС се убеди в притежаването на добри 

професионални качества на кандидата за административен  

ръководител, налице е управленския опит, тя безспорно притежава 

необходимите нравствени качества. Както каза и г-н Велчев нейния 
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професионален път е преминал в органите на съдебната власт и 

всичко това даде основание ВСС да даде кредит на доверие на 

кандидата. Да й пожелаем успешен път. 

Колеги, преди да продължа с кадровите точки от дневния 

ред искам да ви обявя, че при нас пристигна едно писмо, в което се 

изказва благодарност на ВСС. То е свързано с резултата от 

инициатива на …, финансирано от Държавния департамент на САЩ 

до фондация Български правни инициативи. В същото писмо се 

изказва благодарност на трима колеги от Административен съд - 

София. Изказва благодарност на Любка Стоянова, Красимира 

Новачкова и Наталия …- съдии от Административен съд - София-

град, така че нашето съвместно участие ще продължи. 

Мога ли да продължа по-нататък? 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте! 

/От залата излиза Лазар Груев/ 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за повишаването на Юлия Симеонова Раева - съдия в 

Административен съд - гр. Бургас на място в ранг "съдия в АС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

2. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Юлия 

Симеонова Раева - съдия в Административен съд гр. Бургас на 

място в ранг „ съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, 

съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на 

решението." 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за повишаването на Светла Даскалова Василева - съдия в 

Окръжен съд - Варна на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

3. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Светла 

Василева Даскалова - Василева - съдия в Окръжен съд гр. Варна 

с ранг „съдия в АС" на място в ранг „ съдия във ВКС и ВАС", с 

месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, 

считано от датата на вземане на решението." 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за повишаването на Зорница Валентинова Петрова - съдия 

в Районен съд - Габрово, на място в ранг "съдия в АС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

4. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Зорница 

Валентинова Петрова - съдия в Районен съд гр. Габрово с ранг 

„съдия в ОС" на място в ранг „ съдия в АС", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на 

вземане на решението." 
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/В залата влиза Лазар Груев/ 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за повишаването на Ромео Симеонов - съдия в Районен 

съд - Добрич на място в ранг "съдия в АС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

5. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Ромео 

Савчев Симеонов - съдия в Районен съд гр. Добрич с ранг „съдия в 

ОС" на място в ранг „ съдия в АС", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на 

вземане на решението." 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за повишаването на Красимир Василев - съдия в Окръжен 

съд - Варна на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

6. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Красимир 

Тодоров Василев - съдия в Окръжен съд гр. Варна с ранг „съдия в 

АС" на място в ранг „ съдия във ВКС и ВАС", с месечно трудово 
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възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на 

вземане на решението." 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за повишаването на Росица Тончева - съдия в Окръжен 

съд - Варна на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, 2 "въздържали се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

7. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Росица 

Антонова Тончева - съдия в Окръжен съд гр. Варна с ранг „съдия в 

АС" на място в ранг „ съдия във ВКС и ВАС", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на 

вземане на решението." 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за повишаването на Любомир Крумов - съдия в Окръжен 

съд - София на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

8. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Любомир 

Василев Крумов - съдия в Окръжен съд гр. София с ранг „съдия в 
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АС" на място в ранг „ съдия във ВКС и ВАС", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на 

вземане на решението." 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за повишаването на Даниела Тошева - съдия в Софийски 

районен съд на място в ранг "съдия в АС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

9. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Даниела 

Красимирова Тошева - съдия в Софийски районен съд, на място в 

ранг „ съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението." 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за повишаването на Милен Евтимов - съдия в Софийски 

районен съд на място в ранг "съдия в АС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

10. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Милен 

Петков Евтимов - съдия в Софийски районен съд, на място в ранг 
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„ съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението." 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за повишаването на Радина Карамфилова Десподска - 

съдия в Софийски районен съд на място в ранг "съдия в АС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

11.На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Радина 

Емилова Карамфилова - Десподска - съдия в Софийски районен 

съд, на място в ранг „ съдия в АС", с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на 

вземане на решението." 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за повишаването на Надежда Александрова - съдия в 

Районен съд - Русе на място в ранг "съдия в ОС". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

12. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Надежда 

Маринова Александрова - съдия в Районен съд гр. Русе на място 
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в ранг „ съдия в ОС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно 

Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението." 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да отхвърли предложението за Ростислава Янкова 

Василева - заместник-председател на Районен съд - Шумен за 

повишаване в ранг, тъй като не са налице изискванията на чл. 234 

от ЗСВ. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

13. ОТХВЪРЛЯ предложението на административния 

ръководител - председател на Районен съд гр. Шумен за 

повишаване на Ростислава Янкова Георгиева - Василева - 

заместник на административния ръководител - заместник-

председател на Районен съд гр. Шумен с ранг „съдия в ОС" на 

място в ранг „ съдия в АС", тъй като не отговаря на 

изискванията на чл. 234 от ЗСВ. 

Мотиви: С решение на ВСС по протокол № 

21/03.06.2010 г., т. 19 Ростислава Янкова Георгиева - Василева - 

заместник на административния ръководител - заместник-

председател на Районен съд гр. Шумен е определена комплексна 

оценка „Добра". Съгласно действащата в момента разпоредба на 

чл. 234 от ЗСВ вр. § 129, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ, същата не 

отговаря на изискванията, тъй като няма комплексна оценка 

„Много добра" от последното периодично атестиране. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на периодично атестиране на Диана 

Василева - съдия в Окръжен съд - Габрово и да й определи 

комплексна оценка от атестацията "много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

14.1. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА 

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Диана Иванова Василева - съдия 

в Окръжен съд гр. Габрово. 

14.2. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Диана Иванова Василева - съдия в Окръжен съд гр. Габрово 

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на периодично атестиране на Надя 

Георгиева - съдия в Окръжен съд - Кюстендил и да й определи 

комплексна оценка от атестацията "много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

15.1. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА 

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Надя Спасова Георгиева - 

Савова - съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил. 

15.2. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Надя 

Спасова Георгиева - Савова - съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил 

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на периодично атестиране на Красимира 

Милачкова - съдия в Административен съд - София-град и да й 

определи комплексна оценка от атестацията "много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

16.1. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА 

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Красимира Неофитова 

Милачкова - съдия в Административен съд София-град. 

16.2. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Красимира Неофитова Милачкова - съдия в Административен съд 

София-град комплексна оценка от атестирането „МНОГО 

ДОБРА". 

 

/От залата излиза Елена Митова/ 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на периодично атестиране на Мадлен 

Петрова - съдия в Административен съд - София-град и да й 

определи комплексна оценка от атестацията "много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

17.1. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА 

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Мадлен Петрова Петрова - съдия 

в Административен съд София-град. 

17.2. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Мадлен Петрова Петрова - съдия в Административен съд София-

град комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да 

определи на Даниела Иванчева - съдия в Административен съд - 

Габрово, комплексна оценка от атестацията "много добра". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за провеждане на периодично атестиране на Красимира 

Милачкова - съдия в Административен съд - София-град и да й 

определи комплексна оценка от атестацията "много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.1. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Даниела Иванчева Гишина - съдия в Административен съд гр. 

Габрово комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И решение, с което същата колежка да 

придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

18.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Даниела 

Иванчева Гишина - съдия в Административен съд гр. Габрово 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за определяне на Павлина Богданова Кучева - съдия в 

Административен съд - Плевен, комплексна оценка от атестацията 

"много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

19.1. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Полина Христова Богданова - Кучева - съдия в Административен 

съд гр. Плевен комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И колежката да придобие статут на 

несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

19.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Полина 

Христова Богданова - Кучева - съдия в Административен съд гр. 

Плевен ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от 

датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Любка Стоянова - съдия в 

Административен съд - София-град, комплексна оценка от 

атестацията "много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

20.1. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Любка Петрова Стоянова - съдия в Административен съд София-

град комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И колежката да придобие статут на 

несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

20.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Любка Петрова 

Стоянова - съдия в Административен съд София-град 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Полина Якимова Илиева - съдия в 

Административен съд - София-град, комплексна оценка от 

атестацията "много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

21.1. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Полина Иванова Якимова - Илиева - съдия в Административен 

съд София-град комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И колежката да придобие статут на 

несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

21.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Полина 

Иванова Якимова - Илиева - съдия в Административен съд 

София-град ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано 

от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Татяна Жилова - съдия в 

Административен съд - София-град, комплексна оценка от 

атестацията "много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 

 



 22 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

22.1. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Татяна Борисова Жилова - съдия в Административен съд София-

град комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И със същото решение колежката да 

придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

22.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Татяна 

Борисова Жилова - съдия в Административен съд София-град 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Албена Радославова - заместник-

председател на Административен съд - София-област, комплексна 

оценка от атестацията "много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

23.1. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Албена Георгиева Радославова - заместник на административния 

ръководител - заместник-председател на Административен съд 

София-област комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И със същото решение колежката да 

придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа "за", "против" 

няма, 1 "въздържал се"/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

23.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Албена 

Георгиева Радославова - заместник на административния 

ръководител - заместник-председател на Административен съд 

София-област ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, 

считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да определи на Василка Кънева Желева - съдияв 

Административен съд - Хасково, комплексна оценка от атестацията 

"много добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

24.1. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Василка Кънева Желева - съдия в Административен съд гр. 

Хасково комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И със същото решение колежката да 

придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

24.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Василка 

Кънева Желева - съдия в Административен съд гр. Хасково 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

/В залата влиза Елена Митова/ 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение за определяне на Доротея Мишкова Кехайова - съдия в 

Софийски районен съд, комплексна оценка от атестацията "много 

добра". 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

 



 25 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

25.1. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Доротея Иванова Мишкова - Кехайова - съдия в Софийски 

районен съд комплексна оценка "МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И със същото решение колежката да 

придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

25.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Доротея 

Иванова Мишкова - Кехайова - съдия в Софийски районен съд 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да освободи Елена Димова Налбантова от 

заеманата длъжност "съдия" в Окръжен съд - Кърджали, считано от 

31 май 2012 г. 

 

/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 22 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

26.1. На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ 

ОСВОБОЖДАВА Елена Димова Налбантова от заеманата 

длъжност "съдия" Окръжен съд гр. Кърджали, считано от 

31.05.2012 г. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И предлага на ВСС да приеме 

решение, с което колежката да бъде поощрена със "служебна 

благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното 

месечно възнаграждение. Явно гласуване. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

26.2. На основание чл. 303, ал. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 

от ЗСВ ПООЩРЯВА Елена Димова Налбантова - съдия в 

Окръжен съд гр. Кърджали, с отличие „ служебна благодарност и 

грамота" и парична награда в размер на основното месечно 

възнаграждение. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да отхвърли предложението на председателя на 

Административен съд - София-град за освобождаване на Росица 

Бузова - съдия в Административен съд - София-град, поради трайна 

фактическа невъзможност. 
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/След проведеното тайно гласуване 

председателстващият обяви резултата: с 21 гласа "за", "против" 

няма, "въздържали се" няма/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

27. ОТХВЪРЛЯ предложението на председателя на 

Административен съд София-град за освобождаване на Росица 

Борисова Бузова - съдия в Административен съд София-град 

поради трайна фактическа невъзможност. 

Мотиви: Не са налице условията на чл. 165, ал. 1, т. 4 

от ЗСВ, тъй като същата не страда от болест, трайно 

препятстваща изпълнението на длъжността. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага да се приеме 

решение, с което да се повиши Пламен Петков, прокурор в 

Софийска районна прокуратура, на място в ранг „прокурор в АП”. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме, колеги. Двадесет е 

кворума. Благодаря. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

28. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Пламен 

Дончев Петков – прокурор в Софийска районна прокуратура, на 

място в ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово 

възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на 

вземане на решението.” 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага да се приеме 

решение, с което да се повиши Юлия Хрисчева, следовател в 

Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, на място в ранг 

„следовател в НСлС”. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласувайте, колеги. Приема се. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

29. На основание чл. 234 от ЗСВ ПОВИШАВА Юлия 

Светославова Хрисчева – следовател в Следствен отдел в 

Софийска градска прокуратура, на място в ранг „ следовател в 

НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на 

ВСС, считано от датата на вземане на решението.” 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет де приеме решение, с което да проведе периодично 

атестиране на Андрей Цветанов - следовател в Националната 

следствена служба и да му се определи комплексна оценка от 

атестацията „много добра”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

30.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (изм.) във вр. § 

128а от ПЗР на ЗИДЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО 
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АТЕСТИРАНЕ на Андрей Спасов Цветанов – следовател в 

Национална следствена служба. 

30.2. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Андрей Спасов Цветанов – следовател в Национална следствена 

служба комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет де приеме решение за провеждане на периодично 

атестиране на Анюта Накова - следовател в Националната 

следствена служба и да й се определи комплексна оценка от 

атестацията „много добра”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

31.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (изм.) във вр. § 

128а от ПЗР на ЗИДЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО 

АТЕСТИРАНЕ на Анюта Бойкова Накова – следовател в 

Национална следствена служба. 

31.2. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Анюта Бойкова Накова – следовател в Национална следствена 

служба комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет де приеме решение за провеждане на периодично 

атестиране на Боян Петров - следовател в Националната 

следствена служба и да му определим комплексна оценка от 

атестацията „добра”. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

32.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (изм.) във вр. § 

128а от ПЗР на ЗИДЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО 

АТЕСТИРАНЕ на Боян Христов Петров – следовател в 

Национална следствена служба. 

32.2. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Боян 

Христов Петров – следовател в Национална следствена служба 

комплексна оценка от атестирането „ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет де приеме решение за провеждане на периодично 

атестиране на Калин Петков - следовател в Националната 

следствена служба, и да му се определи комплексна оценка от 

атестацията „много добра”.  

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

33.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (изм.) във вр. § 

128а от ПЗР на ЗИДЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО 

АТЕСТИРАНЕ на Калин Кирилов Петков – следовател в 

Национална следствена служба. 

33.2. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Калин Кирилов Петков – следовател в Национална следствена 

служба комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет де приеме решение за провеждане на периодично 

атестиране на Кирчо Василев - следовател в Националната 

следствена служба и да му се определи комплексна оценка от 

атестацията „добра”.  

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

34.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (изм.) във вр. § 

128а от ПЗР на ЗИДЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО 

АТЕСТИРАНЕ на Кирчо Темелков Василев – следовател в 

Национална следствена служба. 

34.2. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Кирчо Темелков Василев – следовател в Национална следствена 

служба комплексна оценка от атестирането „ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет де приеме решение за провеждане на периодично 

атестиране на Койчо Трухчев – завеждащ отдел в Националната 

следствена служба и да му се определи комплексна оценка от 

атестацията „много добра”.  

 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

35.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (изм.) във вр. § 

128а от ПЗР на ЗИДЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО 

АТЕСТИРАНЕ на Койчо Денчев Трухчев – завеждащ отдел в 

Национална следствена служба. 

35.2. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Койчо Денчев Трухчев – завеждащ отдел в Национална 

следствена служба комплексна оценка от атестирането „МНОГО 

ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет де приеме решение за провеждане на периодично 

атестиране на Лидия Георгиева – следовател в Националната 

следствена служба и да й се определи комплексна оценка от 

атестацията „много добра”.  

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

36.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (изм.) във вр. § 

128а от ПЗР на ЗИДЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО 

АТЕСТИРАНЕ на Лидия Георгиева Георгиева – следовател в 

Национална следствена служба. 

36.2. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Лидия Георгиева Георгиева – следовател в Национална 

следствена служба комплексна оценка от атестирането „МНОГО 

ДОБРА". 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет де приеме решение за провеждане на периодично 

атестиране на Лъчезар Пенев – следовател в Националната 

следствена служба и да му се определи комплексна оценка от 

атестацията „много добра”.  

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

37.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (изм.) във вр. § 

128а от ПЗР на ЗИДЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО 

АТЕСТИРАНЕ на Лъчезар Стоичков Пенев – следовател в 

Национална следствена служба. 

37.2. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Лъчезар Стоичков Пенев – следовател в Национална следствена 

служба комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет де приеме решение за провеждане на периодично 

атестиране на Румен Андреев – следовател в Националната 

следствена служба и да му се определи комплексна оценка от 

атестацията „много добра”.  

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за” и 1 

„въздържал се”/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

38.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (изм.) във вр. § 

128а от ПЗР на ЗИДЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО 

АТЕСТИРАНЕ на Румен Генов Андреев – следовател в 

Национална следствена служба. 

38.2. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Румен Генов Андреев – следовател в Национална следствена 

служба комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет де приеме решение за провеждане на периодично 

атестиране на Румен Киров – завеждащ отдел в Националната 

следствена служба и да му се определи комплексна оценка от 

атестацията „много добра”.  

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за” и 1 „против”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

39.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (изм.) във вр. § 

128а от ПЗР на ЗИДЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО 

АТЕСТИРАНЕ на Румен Емилов Киров – завеждащ отдел в 

Национална следствена служба. 

39.2. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Румен Емилов Киров – завеждащ отдел в Национална следствена 

служба комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет де приеме решение за провеждане на периодично 

атестиране на Татяна Шарланджиева-Вълчева – следовател в 

Националната следствена служба и да й се определи комплексна 

оценка от атестацията „много добра”.  

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за” и 1 

„въздържал се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

40.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (изм.) във вр. § 

128а от ПЗР на ЗИДЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО 

АТЕСТИРАНЕ на Татяна Димитрова Шарланджиева - Вълчева – 

следовател в Национална следствена служба. 

40.2. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Татяна Димитрова Шарланджиева - Вълчева – следовател в 

Национална следствена служба комплексна оценка от 

атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет де приеме решение за провеждане на периодично 

атестиране на Татяна Коцова Георгиева – следовател в 

Националната следствена служба и да й се определи комплексна 

оценка от атестацията „много добра”.  

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за” и 1 

„въздържал се”/ 



 36 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

41.1. На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ (изм.) във вр. § 

128а от ПЗР на ЗИДЗСВ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО 

АТЕСТИРАНЕ на Татяна Коцова Георгиева – следовател в 

Национална следствена служба. 

41.2. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Татяна Коцова Георгиева – следовател в Национална следствена 

служба комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет де приеме решение за провеждане на периодично 

атестиране на Васил Чекански – прокурор в Районна прокуратура-

Разлог и да му се определи комплексна оценка от атестацията 

„много добра”.  

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа „за” и 2 

„въздържали се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

42.1. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА 

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Васил Кирилов Чекански – 

прокурор в Районна прокуратура гр. Разлог. 

42.2. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Васил Кирилов Чекански – прокурор в Районна прокуратура гр. 

Разлог комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет де приеме решение за провеждане на периодично 

атестиране на Таня Митева – прокурор в Районна прокуратура-

Ямбол и да й се определи комплексна оценка от атестацията „много 

добра”.  

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

43.1. На основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, ПРОВЕЖДА 

ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Таня Миткова Митева – прокурор 

в Районна прокуратура гр. Ямбол. 

43.2. На основание чл. 206 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на Таня 

Миткова Митева – прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол 

комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА". 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи на Калоян 

Димитров, административен ръководител на Районна прокуратура-

Асеновград, комплексна оценка от атестацията „много добра”. Тайно 

е гласуването. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

44.1. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Калоян Минчев Димитров – административен ръководител на 
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Районна прокуратура гр. Асеновград комплексна оценка “МНОГО 

ДОБРА”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И със същото решение колегата да 

придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

44.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Калоян Минчев 

Димитров – административен ръководител на Районна прокуратура 

гр. Асеновград ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, 

считано от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи на Георги 

Мадолев, прокурор в Районна прокуратура-Благоевград, комплексна 

оценка от атестацията „много добра”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

45.1. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Георги Василев Мадолев – прокурор в Районна прокуратура гр. 

Благоевград комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”. 
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ГЕОРГИ ШОПОВ: И със същото решение колегата да 

придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

45.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Георги Василев 

Мадолев – прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи на Петя 

Ташкова-Халачева, прокурор в Районна прокуратура-Пазарджик, 

комплексна оценка от атестацията „много добра”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за” и 1 „против”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

46.1. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Петя Сергеева Ташкова - Халачева - прокурор в Районна 

прокуратура гр. Пазарджик комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И със същото решение колежката да 

придобие статут на несменяемост. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

46.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Петя Сергеева 

Ташкова - Халачева - прокурор в Районна прокуратура гр. 

Пазарджик ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано 

от датата на вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи на 

Мирослав Каназирев, прокурор в Районна прокуратура-Разлог, 

комплексна оценка от атестацията „много добра”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за” и 1 

„въздържал се”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

47.1. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Мирослав Валериев Каназирев – прокурор в Районна прокуратура 

гр. Разлог комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И със същото решение колегата да 

придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 18 гласа „за” и 1 

„въздържал се”/ 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

47.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Мирослав 

Валериев Каназирев – прокурор в Районна прокуратура гр. Разлог 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи на Вили 

Димитров, прокурор в Районна прокуратура-Русе, комплексна 

оценка от атестацията „много добра”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

48.1. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Вили Любенов Димитров – прокурор в Районна прокуратура гр. 

Русе комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И със същото решение колегата да 

придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 19 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

48.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Вили Любенов 

Димитров – прокурор в Районна прокуратура гр. Русе ПРИДОБИВА 
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СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на 

решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Комисията предлага на Висшия 

съдебен съвет да приеме решение, с което да определи на Милена 

Радева,  прокурор в Районна прокуратура-Сливен, комплексна 

оценка от атестацията „много добра”. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

49.1. На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ ОПРЕДЕЛЯ на 

Милена Радостинова Радева – прокурор в Районна прокуратура 

гр. Сливен комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: И със същото решение колегата да 

придобие статут на несменяемост. 

 

/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 20 гласа „за”/ 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

49.2. На основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Милена 

Радостинова Радева – прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен 

ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на 

вземане на решението. 

 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Точка 50 е оттеглена. 
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/50. ОТТЕГЛЕНА/ 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Заповядайте, г-жо Петрова. 

РАДКА ПЕТРОВА: Преди да докладва колегата Шопов, 

тъй като в момента, в който влязох разбрах, че се оттегли т.50, аз 

предлагам да отложим разглеждането и на т.51, тъй като тези 

предложения са за един и същи казус, който не е приключил, в 

съдебната фаза е, поради което считам че е прибързано това 

предложение. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА:  Изказвания по въпроса? Няма. 

Гласуваме оттеглянето. Явно гласуване. Така. И двете точки са 

оттеглени. 

 

/51. ОТТЕГЛЕНА/ 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Продължаваме. Точка 52. 

ГЕОРГИ ШОПОВ: Уважаеми колеги с оглед решението на 

Върховния административен съд следва да подложим на ново 

гласуване кандидатурата на Николай Иванов Николов за 

преместване на длъжност „следовател” в Следствен отдел в 

Специализираната прокуратура.  

Длъжен съм да Ви уведомя, че решението е в този 

смисъл, имаме становище на комисията, така че предлагам да 

гласуваме. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Ако няма изказвания, да гласуваме. 

Тайно гласуване. Положителен е резултата. Благодаря Ви. 
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/След проведеното тайно гласуване, 

председателстващият обяви резултата: с 15 гласа „за”, 1 „против” и 

3 „въздържали се”/ 

52. ОТНОСНО: Влязло в сила  Решение № 

5259/10.04.2012 г. на ВАС – VІІ отделение по адм. дело № 

572/2012, образувано по жалба на Николай Иванов Николов – 

следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. 

Враца за заемане на длъжността „ следовател” в Следствен 

отдел в Специализираната прокуратура.  

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

На основание чл. 160 от ЗСВ ПРЕМЕСТВА Николай 

Иванов Николов – следовател в Окръжен следствен отдел в 

Окръжна прокуратура гр. Враца на длъжността “ следовател” в 

Следствен отдел в Специализираната прокуратура, с месечно 

трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 

датата на встъпване в длъжност. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Бюджет и финанси. Заповядайте, г-н 

Петров. 

СТЕФАН ПЕТРОВ: По т.53 комисия „Бюджет и финанси” 

предлага Висшият съдебен съвет да приеме следното решение: 

Приема информацията за изпълнението на бюджета на съдебната 

власт към 31.03.2012 г. Явно е гласуването. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

53. ОТНОСНО:  Информация за изпълнението на 

бюджета на съдебната власт към 31.03.2012 г. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

Приема информацията за изпълнението на бюджета на 

съдебната власт към 31.03.2012 г. 

 

СТЕФАН ПЕТРОВ: По т.54 предлагаме следното 

решение: Утвърждава промени по бюджетни сметки на органи на 

съдебната власт за 2012 г. съгласно приложението, неразделна 

част от решението. Явно е гласуването. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

54. ОТНОСНО:  Утвърждаване на промени по бюджетни 

сметки на органи на съдебната власт. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

УТВЪРЖДАВА промени по бюджетни сметки на органи 

на съдебната власт за 2012 г. съгласно приложението, неразделна 

част от решението. 

 

СТЕФАН ПЕТРОВ: По следващата точка комисията 

предлага следното решение: Дава съгласие определените 

възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за участие в 

обявените конкурси за младши съдии и младши прокурори, да се 

изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота 

на магистрата. 

Втора точка: Увеличава бюджетните сметки на органите 

на съдебната власт за 2012 г. 
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Трето – намаляваме бюджетната сметка на Висшия 

съдебен съвет.  

Явно е гласуването. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

55. ОТНОСНО: Проект на решение за корекции на 

бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2012 г., във 

връзка с участие на магистрати в конкурси провеждани от ВСС. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

55.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения 

на членовете на конкурсните комисии за участие в обявените 

конкурси за младши съдии и младши прокурори, да се изплащат от 

съответния орган на съдебната власт по месторабота на 

магистрата. 

55.2.  УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите 

на съдебната власт за 2012 г. по § 02-02 „Други възнаграждения и 

плащания за персонал по извънтрудови правоотношения - вещи 

лица, съдебни заседатели и граждански договори”, съгласно 

приложения списък, неразделна част от решението. 

55.3. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висшия 

съдебен съвет по § 02-02 „Други възнаграждения и плащания за 

персонал по извънтрудови правоотношения - вещи лица, съдебни 

заседатели и граждански договори” за 2012 г. с 53 020,00 лв. 

 

СТЕФАН ПЕТРОВ: По следващата точка. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Преди това г-н Велчев иска думата. 

Заповядайте. 
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БОРИС ВЕЛЧЕВ: Уважаема г-жо Мингова, уважаеми 

колеги, аз първо не зная дали са включени камерите, но ще помоля 

да ги изключим, тъй като ще става дума за лични неща. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Да гласуваме дали да изключим 

камерите. Приема се. 

/камерите са изключени/ 

 

/камерите са включени/ 

 

СТЕФАН ПЕТРОВ: По т.57 комисията предлага да се 

вземе следното решение: Не възразява Административен съд гр. 

Ямбол да кандидатства по обявена процедура за подбор на проекти 

по ОПАК „Осигуряване на публичност и прозрачност в работата на 

Административен съд – Ямбол” по приоритетна ос I „Добро 

управление”, подприоритет 1.5 „Прозрачна и ефективна съдебна 

система”, като изпълнението на проекта да се извърши в рамките на 

бюджетната сметка на съда. 

Явно е гласуването. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

Благодаря. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

57. ОТНОСНО: Кандидатстване на Административен съд 

гр. Ямбол за участие в обявена процедура за подбор на проекти по 

ОПАК 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Административен съд гр. Ямбол да 

кандидатства по обявена процедура за подбор на проекти по ОПАК 
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„Осигуряване на публичност и прозрачност в работата на 

Административен съд – Ямбол” по приоритетна ос I „Добро 

управление”, подприоритет 1.5 „Прозрачна и ефективна съдебна 

система”, като изпълнението на проекта да се извърши в рамките на 

бюджетната сметка на съда. 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Уважаема професор Мингова, уважаеми 

колеги, постъпили са искания от административни ръководители  за 

назначаване на съдебни служители на свободни щатни бройки. КСА 

след като внимателно проследи натовареността и финансовите 

възможности на тези структури на съдебната власт, предлага ВСС 

да даде съгласие за назначаване на съдебни служители на 

свободни щатни бройки, както е посочено  в точки от 1 до 8. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. 

/След проведеното явно гласуване/ 

58. ОТНОСНО: Искания на административни 

ръководители за назначаване на съдебни служители на свободни 

щатни бройки, по които комисия „Съдебна администрация" 

предлага ВСС да даде съгласие: 

1. Специализиран наказателен съд - 1 щ.бр. за 

„съдебен секретар" 

2. Окръжен съд гр. Бургас - 1 щ.бр. за „съдебен 

секретар" 

3. Административен съд гр. Монтана - 1 щ.бр. за 

„шофьор" 

4. Районен съд гр. Монтана - 1 щ. бр. за „призовкар"  

5. Районна прокуратура гр. Силистра - 1 щ.бр. за 

„съдебен деловодител" 
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6. Районна прокуратура гр. Петрич - 1 щ.бр. за 

„съдебен деловодител" 

7. Районна прокуратура гр. Хасково - 1 щ.бр. за 

„съдебен архивар" 

8. Учебен център „Трендафила", ПП „Витоша"  - 1 

щ.бр. за „шофьор-снабдител" 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 

 

58.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар" в 

Специализиран наказателен съд. 

58.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен секретар" в 

Окръжен съд гр. Бургас. 

58.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „шофьор" в 

Административен съд гр. Монтана. 

58.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „призовкар" в Районен съд 

гр. Монтана /по чл. 68, ал. 1, т.3/4 от КТ/ 

 58.5.ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител" в 

Районна прокуратура гр. Силистра. 

58.6. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен деловодител" в 

Районна прокуратура гр. Петрич. 
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58.7. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „съдебен архивар" в Районна 

прокуратура гр. Хасково. 

58.8. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен 

служител - 1 /една/ щ.бр. на длъжност „шофьор-снабдител" в 

Учебен център „Трендафила", ПТП „Витоша". 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: По т. 59, постъпили са искания от 

административни ръководители за извършване на трансформация 

на длъжности на съдебни служители, както следва: за Военен съд 

гр. Варна от «пазач-невъорежена охрана» в длъжност «съдебен 

архивар», за Учебен център «Трендафила» на Витора от «младши 

специалист-счетоводител» в «старши специалист-счетоводител». 

КСА предлага ВСС да даде съгласие за трансформиране на тези 

бройки. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. 

/След проведеното явно гласуване/ 

59. ОТНОСНО: Искания от административни 

ръководители за  извършване на трансформации на длъжности за 

съдебни служители, както следва: 

1. Военен съд гр. Варна - „пазач-невъоръжена охрана" в 

длъжност „съдебен архивар" 

2. Учебен център „Трендафила", ПП „Витоша"  - 

„младши специалист-счетоводител" в длъжност „старши 

специалист-счетоводител" 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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59.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 щ.бр. 

„пазач-невъоръжена охрана" в длъжност „съдебен архивар" във 

Военен съд гр. Варна. 

59.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 щ.бр. 

„младши специалист-счетоводител" в длъжност „старши 

специалист-счетоводител" в Учебен център „Трендафила", ПТП 

„Витоша". 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Точка 60. Постъпило е искане от 

председателя на СГС за увеличаване на щатната численост на 

съда с 9 щатни бройки за съдебни служители. Трима за съдебни 

помощници, трима съдебни деловодители и трима съдебни 

секретари. КСА, след като прецени финансовите възможности на 

съдебната власт и изключителната натовареност на СГС, предлага 

ВСС да вземе следното решение: Увеличава щатната численост на 

СГС с шест щатни бройки за съдебни служители, както следва: 2 бр. 

за длъжността „съдебен помощник", 2 за длъжността „съдебен 

деловодител", две за длъжността „съдебен секретар". В останалата 

част отхвърляме искането на председателя на СГС. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме. Приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

60. ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски 

градски съд за увеличаване щатната численост на съда с 9 

/девет/ щ.бр. за съдебни служители /3 щ.бр. „съдебен помощник", 3 

щ.бр. „съдебен деловодител", 3 щ.бр. „съдебен секретар" 

. 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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УВЕЛИЧАВА щатната численост на Софийски градски 

съд с 6 /шест/ щ.бр. за съдебни служители, както следва: 

- 2 /две/ щ.бр. за длъжността „съдебен помощник"; 

- 2 /две/ щ.бр. за длъжността „съдебен деловодител"; 

- 2 /две/ щ.бр. за длъжността „съдебен секретар" 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Точка 61. Постъпило е искане от 

председетеля на РС Кнежа за увеличаване щатната численост на 

съда с 1 щатна бройка за съдебен секретар. КСА внимателно 

прегледа справката за натовареност на този съд, тя е под средната 

за страната, съотношението между служители и магистрати е 1 към 

4. В момента този съд разполага с 8 служители от така наречената 

специализирана администрация - двама съдебни секретари, трима 

съдебни деловодители, призовкари. Считаме, че съотношението ¼  

не дава основание за удовлетворяване на това искане. Затова ви 

моля да приемете предложението на КСА, като отхвърлите 

искането за увеличаване щатната численост на РС гр.Кнежа с една 

щатна бройка за длъжността «съдебен секретар». 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се предложенито. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

61. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд 

гр. Кнежа за увеличаване щатната численост на съда с 1 /една/ 

щ.бр. за „съдебен секретар" 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И: 
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ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост 

на  Районен съд гр. Кнежа с 1 /една/ щ.бр. за длъжността „съдебен 

секретар". 

Мотиви: Липса на финансови средства по бюджета на 

съдебната власт за  2012 г. По-високо съотношение на брой 

съдебни служители/брой магистрати от средното съотношение 

за страната.  Под средната натовареност на РС-Кнежа 

 

ВЕЛЬО ВЕЛЕВ: Благодаря, приключих. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Г-н Гатев. 

ГЕОРГИ ГАТЕВ: Комисия МПС предлага на ВСС да 

приеме решение, с което да командирова за участие в 

специализираната програма „Борба с организираната престъпност в 

САЩ", която ще се проведе в САЩ, за периода от 13 май - 24 май 

2012 г. Даниела Росенова Иванова - председател на Апелативния 

специализиран наказателен съд, Веселина Петкова Вълева - съдия 

в Апелативния специализиран наказателен съд, Георги Василев 

Ушев - председател на Специализирания наказателен съд и 

Аделина Иванова Каменова - съдия в Специализиран наказателен 

съд. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Гласуваме, приема се. 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

62. ОТНОСНО: Командироване на представители на 

съдебната власт за участие в специализирана програма „Борба с 

организираната престъпност в САЩ", която ще се проведе в САЩ, в 

периода от 14 до 22 май 2012 г.  

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
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Р  Е  Ш  И : 

 

62.1. КОМАНДИРОВА за участие в специализираната 

програма „Борба с организираната престъпност в САЩ", която ще се 

проведе в САЩ, за периода от 13 май - 24 май 2012 г. 

-Даниела Росенова Иванова - председател на 

Апелативния специализиран наказателен съд;  

-Веселина Петкова Вълева - съдия в Апелативния 

специализиран наказателен съд;  

 -Георги Василев Ушев - председател на 

Специализирания наказателен съд; 

 -Аделина Иванова Каменова - съдия в 

Специализирания наказателен съд;  

 

ГЕОРГИ ГАТЕВ: Комисията предлага на ВСС да приеме 

решение, с което да приеме за сведение доклада на Рената 

Мишонова - Хальова  - съдия в ОС Враца, относно участието й в 

третата среща на проектния екип на Европейската мрежа на 

съдебните съвети „Правосъдие, общество и медии", проведена на 

19 март 2012 в гр. Рим, Италия, както и окончателния доклад на 

проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети 

(ЕМСС) „Правосъдие, общество и медии". Докладът да се публикува 

на интернет-страницата на ВСС. 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 
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63. ОТНОСНО: Доклад от Рената Георгиева Мишонова - 

Хальова - съдия в Окръжен съд гр. Враца, относно участието й в 

третата среща на проектния екип на Европейската мрежа на 

съдебните съвети „Правосъдие, общество и медии", проведена на 

19 март 2012 в гр. Рим, Италия, ведно с окончателния доклад на 

проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети 

(ЕМСС) „Правосъдие, общество и медии" 

 

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р  Е  Ш  И : 

 

63.1. Приема за сведение доклада от Рената Георгиева 

Мишонова - Хальова - съдия в Окръжен съд гр. Враца, относно 

участието й в третата среща на проектния екип на Европейската 

мрежа на съдебните съвети „Правосъдие, общество и медии", 

проведена на 19 март 2012 в гр. Рим, Италия, както и Окончателния 

доклад на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните 

съвети (ЕМСС) „Правосъдие, общество и медии". 

 

63.2. Докладът от третата среща и Окончателният 

доклад да се публикуват на българската и на английската версия 

на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет - Раздел 

Европейско правно сътрудничество/ Европейска мрежа на 

съдебните съвети/Проект -. „Правосъдие, общество и медии". 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: И по допълнителната точка, г-жо 

Маринова. 
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ПЕНКА МАРИНОВА: Колеги, докладвам ви справка 

относно броя разгледани сигнали и жалби от Комисия по 

професионална етика и превенция на корупцията към ВСС, през м. 

април 2012 г. 

През м. април 2012 г. комисията е провела три заседания 

и е разгледала общо 80 броя сигнали и жалби. Също така се 

проведе общо събрание на комисията в гр. Велинград, на което 

председателят запозна членовете на ВСС с отчета за дейността на 

комисията за периода 3 октомври 2007 г. - 3 февруари 2012 г. В 

основната си част подадените сигнали, така наречените общи 

сигнали са 78, съдържащи оплаквания и недоволство от 

постановени актове от съдии прокурори и молби за преразглеждане 

и решаване на конкретни казуси. Прави впечатление, че през м. 

април е получен само един сигнал съдържащ оплакване от 

образуването, движението и спазването на сроковете по преписки и 

дела и един сигнал за нарушение на етичните правила. Не са 

получени сигнали съдържащи конкретни данни за корупционни 

прояви или корупционни практики и сигнали съдържащи 

противоречива практика.  

През м. април комисията е разгледала общо 80 броя   

жалби, молби и сигнали, изпратила е 54 броя писма. 10 броя от 

решените жалби и сигнали са изпратени на административните 

ръководители на органите на съдебната власт, за проверка и 

отговор. Два сигнала са насочени по компетентност към 

Инспектората към ВСС. Един сигнал е изпратен на министъра на 

правосъдието по компетентност, 19 бр. са изпратени по 

компетентност на съответните органи на съдебната власт, а на 21 

жалбоподатели са изпратени уведомителни писма, че исканията им 

са извън компетентността на комисията. 
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Комисията е приела за сведение или е отнесла към дело 

24 броя от постъпилите жалби и сигнали, тъй като по тях вече е 

отговаряла на жалбоподателите.  

Не са постъпвали за разглеждане сигнали от 

антикорупционните кутии, а чрез въведената унифицирана система 

за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в 

съдебната система, са постъпили само 2 броя жалби.  

През м. април комисията не е изготвяла становища 

относно притежаваните нравствени качества на кандидатите в 

конкурса за назначаване в органите на съдебната власт. За сметка 

на това, вчера комисията прие изготвени становища за кандидати, 

участващи в конкурсите, около 50-60, предстои изготвянето на още. 

На основание изложеното, предлагам на ВСС да приеме 

следното решение: Приема за сведение Справката относно броя 

разгледани сигнали и жалби от комисия "Професионална етика и 

превенция на корупцията" към ВСС за месец април 2012 г. 

Справката относно броя разгледани сигнали и жалби от 

комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" към 

ВСС за месец април 2012 г. да се публикува на интернет-

страницата на Висшия съдебен съвет и копие от същата да се 

изпрати на министъра на правосъдието Диана Ковачева. 

Приключих. 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приема се. 

 

/След проведеното явно гласуване/ 

 

1. ОТНОСНО: Справка относно броя разгледани 

сигнали и жалби от комисия "Професионална етика и превенция на 

корупцията" към ВСС за месец април 2012 г. 
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ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Р Е Ш И : 

 

1.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Справката относно броя 

разгледани сигнали и жалби от комисия "Професионална етика и 

превенция на корупцията" към ВСС за месец април 2012 г. 

 

1.2. Справката относно броя разгледани сигнали и жалби 

от комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" към 

ВСС за месец април 2012 г. да се публикува на интернет- 

страницата на Висшия съдебен съвет и да се изпрати на министъра 

на правосъдието Диана Ковачева. 

 

 

АНЕЛИЯ МИНГОВА: Приключихме. Закривам 

заседанието на Висшия съдебен съвет.  

 

 

 

/Закриване на заседанието -  10,20 ч/ 

 

 

 

Стенографи: 

Невенка Шопска 

Зоя Костова 

Таня Младенова 

Изготвен на 09.05.2012 г. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

    

             проф. д-р АНЕЛИЯ МИНГОВА 


